Reglement Ledenraad
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2018.

Artikel 1: Taken en bevoegdheden van de Ledenraad
1. Stelt vast wie van de bestuursleden de voorzitter van het bestuur zal zijn (art 7.1
statuten)
2. Kan personen naast het bestuur aanwijzen om de coöperatie te
vertegenwoordigen als hiervoor bijzondere redenen aanwezig zijn. Hierbij kan
worden gedacht aan een situatie waarbij de coöperatie een tegenstrijdig belang
heeft met één of meer bestuursleden, of als er te weinig bestuursleden zijn (art
7.2 statuten)
3. Benoemt de leden van het bestuur nadat alle leden van de coöperatie hebben
kunnen deelnemen aan de benoemingsprocedure. Leden van het bestuur kunnen
door de ledenraad, te allen tijde worden ontslagen (art 7.3 statuten).
4. De Ledenraad houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene
gang van zaken in de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming. De
Ledenraad staat het bestuur met raad ter zijde (art 8.1 statuten)
5. Een lid van de coöperatie dat door het bestuur is ontzet uit zijn lidmaatschap, kan
tegen dat besluit beroep aantekenen bij de Ledenraad, binnen een maand na
datum van het poststempel van de aangetekende brief waarin hem/haar het
desbetreffende besluit is medegedeeld. De Ledenraad beslist over het beroep in
de vorm van een niet-bindende uitspraak binnen een maand na ontvangst van het
beroep en deelt zijn beslissing schriftelijk mede aan het desbetreffende lid en aan
het bestuur (art 8.12 statuten).
6. De Ledenraad legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (art.
11.5 statuten).

Artikel 2: Samenstelling van de Ledenraad
1. De Ledenraad bestaat uit 5 tot 7 leden van de coöperatie.
2. Jaarlijks treden 1 tot 2 leden van de raad af, volgens een vooraf opgesteld
aftreedschema. Zij zijn terstond herkiesbaar.
3. De maximale zittingstermijn van een lid is 8 aaneengesloten jaren.
4. De Ledenraad zal een representatieve vertegenwoordiging van de leden zijn.
Daartoe zullen bij voorkeur de volgende categorieën leden in de Ledenraad
vertegenwoordigd zij:
 een lid uit ieder van de voormalige gemeenten Heusden, Vlijmen en
Drunen;
 een lid van Zon op Heusden;
 een lid uit de categorie bedrijven;
 een lid uit de categorie verenigingen.
Een lid kan meerdere van de genoemde categorieën vertegenwoordigen.
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Artikel 3: Verkiezing en benoeming van de leden van de Ledenraad
1. Het bestuur zal tijdig voor de Algemene Ledenvergadering voldoende kandidaten
werven en deze met een beperkt Curriculum Vitae, alsmede hun kwalificatie als
genoemd hiervoor aan de leden voorleggen. De stemming kan schriftelijk/digitaal
voor de vergadering dan wel tijdens de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.
2. De leden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd, conform de
uitslag van de verkiezing.

3. Leden van de Ledenraad kunnen te allen tijde door de ledenvergadering worden
ontslagen, doch niet dan nadat de betrokkene de gelegenheid heeft gehad zich te
verantwoorden.

Artikel 4: Werkwijze van de Ledenraad
1. De Ledenraad vergadert tenminste twee keer per jaar met het bestuur. In het
voorjaar legt het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde
beleid in het voorgaande boekjaar. In het najaar maakt het bestuur de
plannen voor het komende boekjaar bekend. De ledenraad brengt hierover
advies uit.
2. Voorts vergadert de Ledenraad zo dikwijls als de voorzitter van de ledenraad?
dat wenst.
3. De oproepingstermijn bedraagt tenminste 5 dagen.
4. De Ledenraad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
5. De Ledenraad maakt notulen van de door haar gehouden vergaderingen.

Artikel 5: Verplichtingen van het bestuur t.a.v. Ledenraad
1. In het voorjaar legt het bestuur rekening en verantwoording af over het

gevoerde beleid in het voorgaande boekjaar.
2. In het najaar maakt het bestuur de plannen voor het komende boekjaar
bekend.
3. Het bestuur houdt de Ledenraad geregeld op de hoogte van de gang van
zaken in de coöperatie en geeft deze alle verlangde inlichtingen.
4. Het bestuur deelt de Ledenraad in ieder geval mede de besluiten:
a. welke strekken tot het verwerven, vervreemden of bezwaren van
onroerende zaken;
b. tot het verstrekken of aanvaarden van geldleningen of kredieten ongeacht
de grootte van het bedrag daarvan;
c. waardoor de coöperatie zich begeeft op een nieuw werkterrein (stichting
van nieuwe bedrijven of instellingen daaronder begrepen) of waardoor
bestaande bedrijven of instellingen worden opgeheven of ingrijpend
worden gereorganiseerd;
d. omtrent het toekennen van pensioenrechten.

